GA VALDES SĒDES PROTOKOLS.
04.04.2019.

LKF Birojā Grostonas iela 6b, Rīgā. (11:30)
Piedalās: A. Aglenieks; L.Laure; J.Lauris;D.Zaļupe; G.Zujevs
Sēdi vada: Lelde Laure
Protokolē: Lelde Laure
Darba kārtība:
1.LKF GA budžets.
2.Sacensību kalendāra izmaiņas.
3.OC Limbaži iesnieguma izskatīšana.
4.Dažādi.

L.Laure:Piedāvāju visiem apskatīt budžetu. Budžets kopumā šogad ir par 13 650 eur
mazāks nekā pagājušajā gadā. Lielākais zaudējums mums ir no LOK līdzekļiem,jo
kopumā nauda ko sadalīja uz federācijām bija mazāka. Kā redzams nav atrasta
nauda budžetā veterānu spēlēm Jelgavā, atmaksām par rezultātiem 2019.gadā.
Vēl mums šogad nav Eiropas čempionāts. Iesaku nerīkot komandu čempionātu, tā
nedaudz ietaupot, studentu čempionātu izvest kopā ar Rīgas čempionātu.
L.Lauris: ja mani sportisti atlasīsies uz secensībās piedāvāju aizvest laivas ar savu
busu neprasot īri uz staptautiskajām sacensībām.
D.Zaļupe: piedāvāju LKF krosā , tāpat ,kā VFS maksāt sportistiem dalības maksu.
Nolemts: 5 -par, pieņemt LKF GA budžetu, komadu čempionātu nerīkot, un LKF
krosā piemērot dalības maksu, kā VFS.
J.Lauris: daudzi treneri izteica vēlmi startēt sacensībās Lietuvā 11.05., tāpēc
piedāvāju LKF jaunatnes meistarsacīkstes un LKF kausu pārcelt uz 18.05.2019.
Pieņemts: 5-par. Pārcelt sacensības no 11.maija uz 18.maiju Brocēnos.

J.Lauris: Jau divus gadus izlases sportistiem tiek iedoti sporta tērpi un triko, bet
sacensībās staigā ,kā ienāk prātā, tāpat parādē nepiedalās.
Pieņemts: iztrādāt noteikumus par formām un piedalīšanos parādē, piemērojot
sankcijas. Tāpat Latvijas sacensībās uz apbalvošanu jaierasties sporta tērpā.
Izstrādāt noteikumus par soda apmēru sacensībās sportistiem par apreibinošu vielu
lietošanu.

L.Laure: saņemts OC Limbaži iesniegums, par LR čempionātā distanču sadalījumu
par dienām maiņai.OC Limbaži piedāvājums 1.diena. 200m.; 2.diena 1000m; 3.diena 500m.
G.Zujevs izsklāsta savus argumentus.
Notiek diskusija.
Balsojums:3-par veco programmu( 1000m; 200m;500m); 2-par ( 200m; 1000m;
500m).
L.Laure: Rīdzenes kļūdas dēļ Iļjam Lučenkovam piešķīra SMK; bet rezutāts ir uz SM.
Nolemts:5-par, piešķirt SM nosaukumu Iļjam Lučenkovam.
L.Laure izsklāsta par LOK tehnisko projektu TOKIJA 2020. Tiek nolemts, kas ,un kā
aizpildāms, kuru L.Laure prezentēs LOK.
L.Laure: LOK uz eiropas spēlēm grib vest tikai 2 trenerus. Nolemts: Lūgt katrai laivu klasei savu treneri.
L.Laure: gribētu vienreiz pieņemt lēmumu par tām tiesnešu kategorijām. Nolemts
izskatīt nākošā sēdē.

Sēde slēgta. 14:00

L.Laure

